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Poslovnik Parlamenta

Sedanje besedilo Predlogi sprememb

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alexander Radwan

Predlog spremembe 2
Člen 81, odstavek 2

2. Parlament lahko na predlog pristojnega 
odbora v enem mesecu – ali treh mesecih, v 
kolikor gre za ukrepe finančnih storitev –
od prejema osnutka izvedbenega ukrepa 
sprejme resolucijo o nasprotovanju osnutku 
ukrepa, zlasti če slednji presega izvedbena 
pooblastila, predvidena v temeljnem aktu. 
Če pred potekom roka ni nobenega delnega 
zasedanja ali kadar je potrebno nujno 
ukrepanje, se šteje, da je pravica do odziva 
prenešena na pristojni odbor. Ta odziv je v 
obliki pisma predsednika odbora 
pristojnemu članu Komisije, o njem pa se 
obvestijo vsi poslanci.

2. Predsednik pristojnega odbora določi rok, 
v katerem poslanci lahko predlagajo, naj 
odbor nasprotuje osnutku ukrepov. Odbor 
lahko sklene, da bo med svojimi člani ali 
stalnimi namestniki imenoval poročevalca. 
Če se odbor ne strinja z osnutkom ukrepov, 
poročevalec ali predsednik v imenu odbora 
vloži predlog resolucije, ki nasprotuje 
sprejetju osnutka ukrepov.

Če Parlament ukrepu nasprotuje, 
predsednik od Komisije zahteva, da ukrep
umakne ali spremeni oziroma da predloži 

Če Parlament sprejme takšno resolucijo v 
veljavnem roku od prejema osnutka 
ukrepov, predsednik od Komisije zahteva, 
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predlog po ustreznem zakonodajnem 
postopku.

da umakne ali spremeni osnutek ukrepov 
oziroma da predloži predlog po ustreznem 
zakonodajnem postopku.

Or. en

Obrazložitev

Praviloma je poročevalec tisti, ki mora predložiti zadevno poročilo odbora. Ne zadostuje, da 
le predsednik lahko odloča, iz pomembnih razlogov, glede dodelitve poročila o ukrepih druge 
stopnje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pervenche Berès

Predlog spremembe 3
Člen 81, odstavek 2

2. Parlament lahko na predlog pristojnega 
odbora v enem mesecu – ali treh mesecih, v 
kolikor gre za ukrepe finančnih storitev –
od prejema osnutka izvedbenega ukrepa 
sprejme resolucijo o nasprotovanju osnutku 
ukrepa, zlasti če slednji presega izvedbena 
pooblastila, predvidena v temeljnem aktu. 
Če pred potekom roka ni nobenega delnega 
zasedanja ali kadar je potrebno nujno 
ukrepanje, se šteje, da je pravica do odziva 
prenešena na pristojni odbor. Ta odziv je v 
obliki pisma predsednika odbora 
pristojnemu članu Komisije, o njem pa se 
obvestijo vsi poslanci.

2. Predsednik pristojnega odbora določi rok, 
v katerem  poslanci lahko predlagajo, naj 
odbor nasprotuje osnutku ukrepov. Odbor 
izmed svojih članov ali stalnih namestnikov 
imenuje poročevalca. Če se odbor ne strinja 
z osnutkom ukrepov, predsednik ali 
poročevalec v imenu odbora vloži predlog 
resolucije, ki nasprotuje sprejetju osnutka 
ukrepov.

Če Parlament ukrepu nasprotuje, 
predsednik od Komisije zahteva, da ukrep
umakne ali spremeni oziroma da predloži 
predlog po ustreznem zakonodajnem 
postopku.

Če Parlament sprejme takšno resolucijo v 
veljavnem roku od prejema osnutka 
ukrepov, predsednik od Komisije zahteva, 
da umakne ali spremeni osnutek ukrepov 
oziroma da predloži predlog po ustreznem 
zakonodajnem postopku.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pervenche Berès

Predlog spremembe 4
Člen 81, odstavek 2 a (novo)
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(2a) Če pred iztekom roka ni nobenega 
delnega zasedanja, se domneva, da je 
pravica do odgovora prenesena na pristojni 
odbor. Pristojni odbor pripravi osnutek 
pisma, ki se predloži v podpis predsedniku 
Parlamenta, pošlje predsedniku Komisije in 
posreduje vsem poslancem Parlamenta.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pervenche Berès

Predlog spremembe 5
Člen 81, odstavek 2 b (novo)

(2b) Če izvedbeni ukrepi, ki jih predvidi 
Komisija, sodijo v regulativni postopek s 
pregledom, se odstavek 3 ne uporabi, 
odstavka 1 in 2 pa se dopolnita na naslednji 
način:
(a) rok za pregled začne teči, ko je osnutek 
ukrepov predložen Parlamentu v vseh 
uradnih jezikih; za pregled ne sme teči 
med tedni, namenjenimi volilnim okrožjem, 
in med poletnim premorom Parlamenta;
(b) Parlament lahko nasprotuje sprejetju 
osnutka ukrepov in svoje nasprotovanje 
utemelji s tem, da osnutek ukrepov presega 
izvedbena pooblastila, določena v
temeljnem aktu, da ni skladen s ciljem ali z 
vsebino temeljnega akta ali da ne upošteva 
načela subsidiarnosti ali načela 
sorazmernosti;
(c) Parlament lahko z večino svojih 
poslancev nasprotuje sprejetju osnutka 
ukrepov; v prilogi k resoluciji lahko navede 
spremembe, ki jih je treba vnesti v osnutek 
ukrepov.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Alexander Radwan

Predlog spremembe 6
Člen 81, odstavek 4, točka (c) (novo)

(c) Parlament lahko z večino poslancev 
nasprotuje sprejetju osnutka ukrepov; v 
prilogi k resoluciji lahko navede 
spremembe, ki jih je treba vnesti v osnutek 
ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Predlaganih sprememb ni potrebno vključiti v prilogo; morale bi biti del resolucije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Voggenhuber

Predlog spremembe 7
Člen 81, odstavek 4, točka (d) (novo)

(d) Če osnutek ukrepov temelji na odstavku 
5 ali odstavku 6 člena 5a sklepa 
1999/468/ES, ki predvideva krajši rok za 
nasprotovanje Parlamenta, se v dnevni red 
vključi in da na glasovanje predlog 
resolucije, ki nasprotuje sprejetju osnutka 
ukrepov in ga je vložil pristojni odbor, 
politična skupina ali vsaj 37 poslancev, ne 
glede na določbe členov 130 in 132.

Or. en

Obrazložitev

Roki za odziv Parlamenta na osnutek izvedbenih ukrepov se po novem regulativnem postopku 
s pregledom v določenih primerih lahko skrajšajo na en mesec. Zato mora poslovnik 
predvidevati določbo, ki Parlamentu omogoča odziv v tako kratkem roku, če pristojni odbor 
ne more preučiti predlaganih ukrepov.
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